
Μια γωνιά για τα μέλη του EMSP: Νέα για την ΣκΠ από την Πολωνία, 

την Λιθουανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία 

ΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣκΠ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 

Για πολλά χρόνια, η Πολωνική Κοινότητα για την ΣκΠ (Polish MS Society) δραστηριοποιείται δυναμικά 

ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με ΣκΠ στη διαδικασία αποκατάστασης. Επιπλέον, 

επηρεάζει έντονα τις αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα αποκατάστασης στην Πολωνία. Η 

προσπάθειά τους έχει στόχο να προσφέρει την πιο αποτελεσματική και απόλυτα εναρμονισμένη με 

τις μοναδικές ανάγκες του κάθε ασθενούς, διαδικασία αποκατάστασης. Συνεπώς, επιθυμούν να 

βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από ΣκΠ. Προκειμένου να 

αναδείξει τη σημασία όλων αυτών, Η Πολωνική Κοινότητα για την ΣκΠ διοργάνωσε ένα διήμερο 

συνέδριο υπό τον τίτλο «ΣκΠ: αποκατάσταση και θεραπεία» (αγγλιστί, MS rehabilitation and 

treatment) στο Ινστιτούτο Αποκατάστασης St. Hildegarda’s στην Πολωνική πόλη Falenty. Η βασική 

ιδέα ήταν να συζητηθούν οι αλλαγές που έχουν ήδη λάβει χώρα, αλλά και οι μελλοντικές που θα 

πρέπει να γίνουν. Ωστόσο, εξέχουσα θέση είχε στη συζήτηση το θέμα των προτύπων, των 

προσδοκιών δηλαδή, τα οποία θα πρέπει να αγγίξει η αποκατάσταση. Για να διασφαλιστεί η κάλυψη 

όλων των σημείων στο συνέδριο, με τρόπο ορθό και πλήρη, οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες και 

ομιλητές ήταν εκπρόσωποι διαφορετικών ομάδων: άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, νευρολόγοι, 

φυσιοθεραπευτές, μέλη των κοινοτήτων των κρατών μελών. Μια σύντομη παρουσίαση, την οποία 

συνέταξε ο Daphne Kos (Αντιπρόεδρος του Rehabilitation in Multiple Sclerosis-RIMS), προβλήθηκε 

σχετικά με την αποκατάσταση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: η 

θεραπεία της ΣκΠ, οι οδηγίες του RIMS και η διαδικασία αποκατάστασης από την πλευρά του 

ασθενούς. Για λόγους διευρυμένης προβολής, το συνέδριο καταγράφηκε και μεταδόθηκε ζωντανά 

μέσω του καναλιού του οργανισμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Facebook. 

ZMOBILIZOWANI.SM ΚΑΦΈ  
Σε μία κοινή προσπάθεια, η Πολωνική Κοινότητα ΠΣ (Polish MS Society), μαζί με την Twardziele SM, 

ένα group νεαρών ατόμων με ΣκΠ από την Πολωνία, ξεκίνησαν την Πολωνική εκδοχή ενός 

προγράμματος, που αρχικά ξεκίνησε η ΠΣ Ιρλανδίας (MS Ireland), το οποίο λέγεται 

«Zmobilizowani.SM Café» (αγγλιστί, Mobilized.SM Café). Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει ένα 

λεωφορείο και μία καφετερία. Ένας σπάνιος συνδυασμός που ενθαρρύνει τους επισκέπτες  να 

ζήσουν την εμπειρία του πώς είναι να έχεις ΣκΠ. 

Η κάρτα του μενού θολώνει με την ώρα, το τραπέζι, ακόμα και το πάτωμα, αποσταθεροποιούνται. 

Από την άλλη βέβαια, οι επισκέπτες μπορούν να καταναλώσουν νοστιμότατο καφέ από έμπειρους 

baristas. Ο κύριος στόχος αυτής της ιδέας είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινωνικό σύνολο και να 

πεπαιδευτεί σχετικά με το ζήτημα της ΣκΠ και το γεγονός πως αυτή δε συνιστά μια ομοιογενή νόσο. 

Το project επίσης φιλοδοξεί να καταπολεμήσει τις όποιες παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις σχετικά 

με τη χρόνια αυτή ασθένεια και να αναδείξει τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

πάσχοντες στην καθημερινότητά τους. Το λεωφορείο πέρασε από 5 Πολωνικές πόλεις, τις: Gdynia, 

Warsaw, Lublin, Łódź και Katowice. Ανάμεσα σε άλλους, το Πολωνικό Ταμείο Εθνικής Υγείας (Polish 

National Health Fund-NFZ), ο Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ασθενούς και η Κοινοβουλευτική 

Ομάδα για την ΣκΠ, υποστήριξαν θερμά αυτή την πρωτοβουλία. 

 



ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣκΠ 
Σε μια κοινή προσπάθεια, η Επιτροπή Ζητημάτων Υγείας της Λιθουανίας (Lithuanian Health Affairs 

Committee) μαζί με την Λιθουανική Ένωση Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Lithuanian Multiple Sclerosis 

Union), οργάνωσαν μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις 7 Δεκεμβρίου σχετικά με την καθημερινή 

ρουτίνα των ατόμων με ΣκΠ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκειά της. Η 

περίσταση προσέφερε μία ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τους ασθενείς με ΣκΠ στη 

Λιθουανία. Η συζήτηση έφερε σε επαφή μέλη του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας 

Υγείας, της Χρηματοδότησης Εθνικής Ασφάλειας Υγείας, του Γραφείου Αξιολόγησης Αναπηρίας και 

Ικανότητας για Εργασία, του Τμήματος Υποθέσεων Αναπηρίας, νευρολόγους από το Λιθουανικό 

Κέντρο ΠΣ και 50 ανθρώπους που πάσχουν από ΣκΠ από όλη την επικράτεια της χώρας.  

Στοχευμένη και επί της ουσίας συζήτηση, ήταν οι κύριοι στόχοι των διοργανωτών. Επιθυμούσαν να 

λάβουν σαφείς απαντήσεις σχετικά με τη θεραπεία, την αποκατάσταση, τη μέτρηση του βαθμού 

αναπηρίας και τις συνθήκες των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι ασθενείς με ΣκΠ ήταν πρόθυμοι και 

ανυπόμονοι να μοιραστούν τις καθημερινές τους εμπειρίες με τους αρμοδίους. Αυτά τα εγχειρήματα 

αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πασχόντων από ΣκΠ στη χώρα. 

Αν και το νομικό πλαίσιο είναι μεν κατάλληλο, χρειάζεται πολύς χρόνος μέχρι οι αποφάσεις να 

φτάσουν στην εφαρμογή. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, η δυσκολία έγκειται στο ότι οι αποφάσεις αυτές 

δεν ερμηνεύονται ανάλογα. Η Λιθουανική Κοινότητα ΠΣ (Lithuanian MS Society) έλαβε αρκετά θετικά 

σχόλια από το κοινό μετά από την εκδήλωση. Καθοδηγούμενοι από αυτό, είναι διατεθειμένοι να 

αγωνιστούν για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ΣκΠ. 

Η ΙΣΠΑΝΊΑ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΊΑΣ ΣΤΟ 33% ΓΙΑ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ 

ΝΕΡΥΟΓΕΝΕΤΙΚΈΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΝΓΚΡΈΣΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ  

Στην Ισπανία, η διαδικασία αξιολόγησης και αναγνώρισης της αναπηρίας είναι μια χρονοβόρα 

διοικητική διαδικασία. Μια εξειδικευμένη ομάδα αποτελούμενη από έναν γιατρό, έναν κοινωνικό 

λειτουργό κι έναν ψυχολόγο, αξιολογούν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την ικανότητα ενός ατόμου 

να διεκπεραιώνει βασικά και λειτουργικά καθημερινά καθήκοντα, ανεξάρτητα και χωρίς υποστήριξη. 

Για να θεωρηθεί κάποιος ανάπηρος, η αναγνώριση θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 33% του 

επιπέδου ικανότητας. Η αναγνώριση της αναπηρίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πρόσβαση στο δίχτυ κοινωνικής ασφάλισης. 

Τον Δεκέμβριο, 17 εκπρόσωποι της Πολλαπλής Σκλήρυνσης Ισπανίας (Multiple Sclerosis Spain-EME) 

παρέδωσαν 180,000 υπογραφές, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία 33%NOW στο Ισπανικό 

Υπουργείο Υγείας. Έπειτα, η Neuroalliance, μια ομπρέλα των οργανισμών που ασχολούνται με τα 

ζητήματα των ασθενών στην Ισπανία, ύψωσε τη φωνή των ανθρώπων με νευροεκφυλιστικές 

ασθένειες στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων, μέσω μαρτυριών των πληγέντων, αλλά και μιας 

ιστορικής ανασκόπησης της όλης κοινοβουλευτικής υποστήριξης που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. 

Παρόλο που δεν επιτεύχθηκαν άμεσα συγκεκριμένες δράσεις, το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας 

εξέφρασε την υποστήριξή του υποσχόμενο μια νέα κλίμακα ή/και καλύτερη αξιολόγηση για τη 

βελτίωση της κοινωνικής προστασίας των ατόμων με νευρογενετικές ασθένειες, όπως είναι η 

σκλήρυνση κατά πλάκας, στη χώρα. 

ΔΙΑΣΧΊΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΙΣΉ ΕΥΡΏΠΗ ΜΕ ΠΟΔΉΛΑΤΟ ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΚΛΉΡΥΝΣΗ 



Ο Filipe Gaivão, Πορτογάλος ποδηλάτης, θα διασχίσει τη μισή Ευρώπη με το ποδήλατό του, 

προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Το ταξίδι αυτό 

θα διαρκέσει 19 ημέρες, ξεκινώντας στις 8 Μαΐου από το Άμστερνταμ και ολοκληρώνοντας στις 26 

Μαΐου στη Λισαβόνα. Έχει ήδη επιχειρήσει στο παρελθόν, με επιτυχία, παρόμοιους στόχους 

προκειμένου να υποστηρίξει κοινωνικές αξίες και ιδανικά, αυτή τη φορά θα το κάνει για την 

Πολλαπλή Σκλήρυνση. Η πρωτοβουλία προσδοκά να επιστήσει την προσοχή του κόσμου στην ύπαρξη 

και στις επιπτώσεις της ασθένειας αυτής. Επιπροσθέτως, αποσκοπεί να τονίσει τις ανάγκες των 

ανθρώπων που πάσχουν από ΣκΠ και να υπογραμμίσει τη σημασία της αρμονικής κοινωνικής τους 

ένταξης. Ο Πορτογάλος ποδηλάτης θα διανύσει περίπου 2300 χιλιόμετρα, διασχίζοντας πόλεις όπως 

η Αμβέρσα, οι Βρυξέλλες, το Παρίσι, το Μπορντό, τον Άγιο Σεβαστιανό, το Μπούργκος, το 

Βαγιαδολίδ, τη Σαλαμάνκα και το Σανταρέμ. Οι Εθνικοί Οργανισμοί ΠΣ (National MS organizations) 

θα υποδεχθούν και θα υποστηρίξουν τον Filipe κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Μείνετε 

συντονισμένοι και ακολουθείστε τη σελίδα @SPEM.portugal στο Facebook και στο Twitter για 

περισσότερα νέα! 

  


